Reorganizare, administrare, lichidare

SIERRA QUADRANT S.P.R.L.
MEMBRU AL UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

Denumire: BUNURI MOBILE - DISTEN SRL
Platforma https://licitatii.sierraquadrant.ro
Site-uri: http://portal.unpir.ro , www.sierraquadrant.ro si alte site-uri specializate.

PUBLICATIE DE VANZARE
SIERRA QUADRANT S.P.R.L., lichidator judiciar al DISTEN S.R.L. (societate în
faliment/en faillite/in bankruptcy), cu sediul în Bacău, str. Venus, nr.3, jud. Bacău,
înregistrată la ORC Bacău sub nr. J4/1911/2004, C.U.I. RO 16881543) desemnat prin
sentința nr.219 din data de 29.06.2020, pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul
nr.2931/110/2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.85/2014
organizează
licitații
publice
on-line
pe
platforma
https://licitatii.sierraquadrant.ro aparținând lichidatorului judiciar, în perioada
12.08.2021 – 13.09.2021,
pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:
Nr.
PREȚ PORNIRE
DENUMIREA BUNURILOR
crt.
(lei)
1. Motopompa P305
466
2. Motocoasă 140B
419
3. Indicator-etichetator și Platforma cântărire
2.409
Prețurile de pornire au TVA inclus.
Licitațiile on-line se vor desfășura săptămânal, sens în care vor fi afișate în scop de
promovare începând cu data de 09.08.2021, urmând ca licitația propriu-zisă să
înceapă în fiecare joi, ora 900 și să se închidă lunea următoare la ora 1500, astfel:
§ 12.08.2021 – 16.08.2021;
§ 19.08.2021 – 23.08.2021;
§ 26.08.2021 – 30.08.2021;
§ 02.09.2021 – 06.09.2021;
§ 09.09.2021 – 13.09.2021.
Pentru a participa la licitație, ofertantul își va crea cont on-line pe platforma de
licitații a organizatorului, pe bază de adresă de e-mail și parolă, însușindu-și
”Condițiile și Termenele Generale de Participare”. Garanția de participare la licitație
de 10% din valoarea de pornire la licitație și se achită prin card bancar, prin
intermediul unui furnizor de servicii de plată sigure pe internet (Netopia payments)
Prezentul anunț constituie și notificare către creditori, debitor si orice persoană fizică sau
juridică interesată. Relaţii la tel. 0234/510624, E-mail: office.sprl@sierraquadrant.ro.
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